Medway och Canterbury
Katedraler och slott
Historia & Arv

Canterbury Cathedral

Bara en timme från London kan du njuta av några av sydöstra
Englands finaste arv – från de två äldsta katedralerna till
världens mest kompletta historiska skeppsvarv från
segelfartygens tid, är detta en tur väl värd att göra.

Rochester har också kulturkvarter där du kan njuta av en
mängd olika konst- och hantverk och gallerier. De traditionella
kullerstensgatorna är kantade med unika boutiquer och
trendiga caféer. Charles Dickens förlade sina historier till
Rochester mer än någon annan stad utanför London, och
många av byggnaderna i hans böcker finns kvar än i dag plus
att det finns en speciell Dickens World att besöka. I Chatham
har det historiska skeppsvarvet servat fartyg sedan 1570. Det
över 80 tunnland stora varvet har 100 byggnader och
anläggningar varav de flesta byggdes mellan 1704–1855. Idag
är Chatham “världens mest kompletta exempel på historiskt
skeppsvarv från segelfartygens tid”. Chatham Waterfront har
en mängd olika restauranger som ligger utmed vattnet i
marinan. Ölälskare bör hålla utkik efter lokala ölsorter på
pubarna, speciellt de som produceras av Nelson Brewery på
varvsområdet.

Första stoppet görs i staden Rochester som bara ligger 35
minuter från St Pancras. Rochester Castle har vaktat en viktig
passage av floden Medway sedan 1100-talet. Idag kan
besökarna se det ombyggda, runda tornet som kontrasterar
mot de kvadratiska tornen på det ursprungliga normandiska
slottet. En modell har konstruerats i slottets kapell som visar
hur slottet såg ut på 1300-talet. Katedralen i Rochester är
Englands näst äldsta, och grundades 604 e.Kr. av biskop
Justus. Den nuvarande byggnaden har anor från 1080 och
blev en stor vallfartsort på 1200-talet efter mordet på William
av Perth, en skotsk bagare. Hans kropp fördes till katedralen
och vid hans relikskrin rapporterades mirakel ha skett.
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Rochester Castle

Åka stakbåt i Canterbury

Chatham Historic Dockyard

Efter en liten stund till på tåget kommer du till Canterbury.
Stadsbilden domineras av den fantastiska katedralen, den
äldsta i England. Tillsammans med de antika ruinerna St
Augustines kloster och St Martins kyrka bildar det Canterbury
som är upptaget på Unescos världsarvslista.

Mer om Medway
www.visitmedway.org

Även om Canterbury är en plats genomsyrad av tradition, så är
det också en modern och levande stad med lyxhotell, fina
restauranger, välkomnande pubar och ett stort urval av
specialbutiker och shoppinggallerior. Ett bra sätt att utforska
staden är genom att använda vandringslederna eller ta en
guidad vandring genom slingrande gränder och gator, alla med
sin egen unika identitet. Alternativt kanske du vill koppla av
och njuta av staden med en båttur längs floden Stour. Du
kommer att kunna uppskatta Canterburys finaste detaljer och
en historisk arkitektur mot enastående natursköna vyer.

Mer om Canterbury
www.visitsoutheastengland.com/places-to-visit/
canterbury-p195971

Fakta
Rochester Poor Travellers House grundades 1579 av den lokala
riksdagsledamoten Richard Watts i syfte att erbjuda en natts gratis
kost och logi för upp till sex fattiga resenärer, och detta fortsatte
ända fram till andra världskriget. Öppet för allmänheten
I Canterbury markerar en plakett platsen för en före detta
karossverkstad där greve Louis Zborowski 1921-1922 byggde två
“racerbilar” som inspirerade författaren Ian Fleming att skriva
Chitty Chitty Bang Bang till sin son Caspar 1964. Innan boken
hann publiceras dog Fleming i Canterbury

Avstånd från London
•

Höghastighetståg med Southeastern utgår från St.
Pancras och tar 35 minuter till Rochester och bara en
timme till Canterbury.
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